
JEGYZÓKÖNYV

Készü]_t: Sály :r:özség Önkormányzatának Képviselő-testü]-ete 2015. november
25-én 9,00 órai kezdette1 tartott ülésérő1.

Az ülés he]-ye: Sály Község Önkormányzatának tanácskozó terme.

Jelen vannak: Fekete Jánosné polgármester, Emődí Sándor alpolgármester,
Farkas ZolLán, Hócza Jőzsef, Szabő Valéria képviselők.

Meghívottak: Dr. Fegyveres Bafázs al1egyző.

Fekete Jánosné polgármester: Megállapította, hogy az ülés határozat,képes,
az ülést megnyitotta.

A jegyzőkönyv efkészitéséért Dr. Mo]-nár Sándor )eqyző megbízásából Dr.
Fegyveres Balázs aljeqyző a fele]_ős.

Jegyzőkönyvhitelesitőknek: Emődi Sándor alpolgármestert és HŐcza JŐzsef
képviselőt kérte fe1.

Fekete ,fánosné polgármester: ismertette a megtárgya]-ásra kerü]-ő j avasolt
napirendet.

JAVASOLTNAPIREN;

1. ) A családsegíLés és a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok
e]_látása 201-6. január 1-jétől, a csafád- gyermekjóléti központ
feladatainak ellátása.

Efőadó: Fekete Jánosné polgármester.

2.) Tndítványok, javaslatok.

Fekete Jánosné polgármester: kérte a képvise]-ő-testü]-etet, hogy fogadják
ef a napirendi j avaslatot, 1eqyzőkönyvvezető, jegyzőkönyvhitelesitők
személyére tett javaslat,ot,.

A képviselő-t,estü]et egyhangú}ag elfogadta a
napirendeL, valamint a jeqyzőkönyvvezető és
jegyzőkönyvhitelesítők személyére tett
j avaslatot .



Elfogadásra kerüft napirendi pontok:

1.) A családsegítés és a gyermekjóléLi
ellátása 2Oa6. január 1-jétő1, a család-
feladatainak e1]-átása.

szol9áltatásí feladatok
gyermekjóléti központ

Előadó: Fekete Jánosné polgármester.

2.) Indítványok, javaslatok.

Napirend tárgyalása

]_. ) A családsegítés és a gyermekjóJ-éti szolgáltatási feladatok
ellátása 2Oa6. január 1-jétől, a csafád- gyermekjóléLi központ
feladataínak e1]-átása.

Efőadó: Fekete Jánosné polgármester.

Fekete Jánosné polgármester: ismertette a képviselő-testü]-et a Mezőkövesdi
Többcélú Kistérsé9i Társu]ás családsegítés és a gyermekjóléti szo}gálLatási
feladaLok vonatkozásában megküldött előterjesztését. javaslatát.

A képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazaLtal, 0 tartőzkodással Úgy
határozott, hogy Sály Közsé9 Önkormányzata a családsegítés, i]-]-etve a
gyermekjóléti szolgáltatási feladaLok ellátását 20t6. január 1. napjátÓ1 is
}a 1elenleg működő Mezőkövesdi Többcé]_ú Kistérsé9i Társu]-ás áf ta]_

fenntartott Mezőkövesdi Kistérsé9i Szociáfis és Gyermekjóléti Szol9álat
útján látja el.

Sály Község Önkormányzata Képviselő-testületének

294/2OL5. (XI.25.| számű határozaLa

Tárgy: A családsegíEés és a gyermekjóIéti
feladatok e]-]-átása 201,6 - január 1- jétő]-,
gyermekjóléLi központ feladat,ainak e]_]_átása.

szol9áltatási
a család-

Sály Község Önkormányzata a családsegítés, illetve a
gyermekjóléti szolgáltatási fe]adatok ellátását 2016. január 3_.

napjától is a jelenleg működő Mezőkövesdi Többcé]_ú Kistérségi
Társufás á]taf fenntartott Mezőkövesdi Kistérsé9i Szociá]_is és
Gyermekjóléti Szolgálat útján 1átja e1.

Sály Közsé9 önkormányzatának Képviselő-testülete felhat,almazza
a polgármestert a továbbiakban szükséges intézkedések
megt,éte]_ére.

Határidő: azonna]_.

Fe]_elős: Fekete Jánosné polgármester



,\ Tndítványok, javaslatok.

Fekete Jánosné polgármester: bejelentette, hogy átadásra kerültek az
adósságkonszolidáció T. ütemébő]_ megvaJ-ósult járdafej]_esztések, mive1 a
válfalkozási szerződésben meghatározott műszaki tartalom szerint. annyi
módositássa1, hogy az e]_őzetes felmérések szerinti mennyisé9 és a
kivitelezési munkák során jelentkező tényleges mennyiségek közötti
különbözet, a Nyár utca gyalogjárdájára került felhaszná]-ásra.

Szabó Valéria képviselő: kérte a polgármestert. hoqy az idősek napi 65 éven
felüliek jutalmazásakor csak kifejezetLen a sályi lakosok kapjanak ajándék
összeget, akj_k ténylegesen, életvitelszerűen is a faluban éInek.

Mivel más bejelenteni való nem volt, a polgármester a nyílt ü]_ést 9,3o
órakor berekesztetLe, s kérte a testületet, hogy ülésüket zárt ü]_és
formájában folytassák települési támogatás iránti kérelmek e]_bírálása
tárgyában.

A javaslattal a képviselő-testület egyetértett.
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